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Cis. 138.

Zákcn ze dne II. března

kterým se mění § 1. zákona ze dne 13. llstopadn 
19S8, čís. 37 Sb. z. a o prozatímní ústavě.

Na základ" usnesení Národního shromáždění 
nařizuje se:

Článek f.

§ 1. zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 
Sb. z. a n„ o prozatímní ústavě zní takto:

Národní výbor rozšiřuje se na 27Ó členů způ
sobem a dle klíče; jak vznikl Národní výbor. 
iTento sbor nazývá se Národní shromáždění.

článek II.

Tento zákon nabývá moci dnem vyhlášení. 

Článek III.

Veškerému ministerstvu se ukládá, aby tento 
zákon uvedlo ve skutek.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy 
a jako ministr vnitra.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Wiíiíer v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. fíruban v. r. 
íiabrman v. r.

Dr.

Staněk v. r. 
Stříbrsiý v. r. 
KloSáč v. r. 
Prášek v. r. 
Dr. Zahradník 

išín v. r.-
v. r.

Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr pro zásobování lidu a v zast. ministra 

veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

Čís. 139.

Zákon fo d:e 13. března 1919, 
jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízění.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.

K veřejnému vyhlášení nově vydávaných 
ptávních ustanovení v československém státě 
jest určena „Sb:rka zákonů a nařízení ^státu 
československého.’1

§2.

Do Sbírky zákonů a nařízení se zaradují;
a) zákony,
b) státní smlouvy.

c) n a ř í z e n í. vydávaná ú s t ř e d n i m i 
úřady státními, pokud obsahují obecně zivazni 
pravidla právní nebo pokud takovéto r'icl. vy
hlášení zákon nařizuje,

d> nařízení zemských úřadů za stej
ných podmínek.

Zařádění do Sbírky nevylučuje jinakého ještě 
vyhlášení (v úředních listech, veřejnými vývěs
kami a pod.), které se snad ze zvláštních důvodů 
doporučuje.

§ 3.

Vedle českého znění, které jest původní, vy
chází Sbírlca zákonů a nařízení také v úředním 
překladu slovenském a německém.

Sbírka zákonů a nařízení vydává se v po
stupně číslovaných částkách, z nichž každá obsa
huje v čele označení dne, kdy bylo rozesláno če
ské její znění; tento den platí za den vyhlášení.

Jednotlivé vyhlášky ve Sbírce še opatřují běž
nými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem kaž
dého kalendářního roku.

§ 4.

Pokud v zákoně nebo nařízení .není nic ji
ného stanoveno, počíná se jeho účinnost 30 
dnů po vyhlášení (§ 3. odst. 2.) á vztahuje se na 
celé území státu československého.

§ 5.

Redakce Sbírky zákonů a nařízení přísluší 
ministerstvu vnitra, které opatřuje samo zařádě
ní veškerých vyhlášek pro Sbírku určených, a 
přijímá k tomu konci jejich text od zúčastněných 
ostatních ministerstev. Jemu náleží také vydati 
podrobnější ustanovení o dodávání Sbírky úřadům 
státním a jinakým, o podmínkách odběru, jakož 
i o tom, kde Sbírka zákonů a nařízení má býti vy
ložena k veřejnému nahlédnutí.

Zásilky „Sbírky zákonů a nařízení státu če- 
skoslovenského11 jsou prosty poštovného.

Obce jsou povinny opatfiti si za cenu, mini
sterstvem stanovenou, .aspoň jeden výtisk Sbírky.

§ 6.

Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlá
šení. Zároveň pozbývá platnosti zákon ze dne 2. 
listopadu 1918, čís. 1. Sb. z. a nař, st. českoslov.

§ 7.

Provésti tento ’ zákon náleží ministerstvu 
vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r., v zastoupení min, předsedy 
a jako ministr vnitra.
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